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 www.oecd.org/edu/school/jointalis2018.htm
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Χρονοδιάγραμμα
 

Συλλογή Δεδομένων

•   Πιλοτική Έρευνα: 
����������������Συμμετοχή�9�δημόσιων�Γυμνασίων

������Φεβρουάριος�2017

•   Κύρια Έρευνα:
����������Συμμετοχή�όλων�των�Γυμνασίων�
�������(δημοσίων�και�ιδιωτικών)�

������Μάρτιος�-�Απρίλιος�2018

Aποτελέσματα Έρευνας

�����Ιούνιος�2019
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Γενικά

Η� TALIS� είναι� η� πρώτη� διεθνής� έρευνα,� η� οποία�
επικεντρώνεται� στο� μαθησιακό� περιβάλλον� και�
τις� εργασιακές� συνθήκες� των� εκπαιδευτικών�
στα� σχολεία.� Προσφέρει� την� ευκαιρία� στους�
εκπαιδευτικούς�και�τους�διευθυντές�των�σχολείων�
να� συμβάλουν� στην� ανάπτυξη� εκπαιδευτικής�
πολιτικής.�Δίνει�τη�δυνατότητα�στις�συμμετέχουσες�
χώρες� να� εντοπίσουν� άλλες� χώρες,� οι� οποίες�
αντιμετωπίζουν� παρόμοιες� προκλήσεις� και� να�
μάθουν� από� άλλες� πρακτικές� εκπαιδευτικής�
πολιτικής.�

Η� έρευνα� TALIS� διεξάγεται� από� τον� Οργανισμό�
Οικονομικής� Συνεργασίας� και� Ανάπτυξης� (ΟΟΣΑ),�
μέσω�της�Κοινοπραξίας�IEA�Secretariat�(Amsterdam,�
Netherlands),� Statistics� Canada� (Ottawa,� Canada)�
και�ACER�(Melbourne,�Australia).

Η�TALIS�2018�αποτελεί�τoν�τρίτο�κύκλο�της�έρευνας�
στον�οποίο�θα�λάβουν�μέρος�50�χώρες.�Ο�πρώτος�
και�ο�δεύτερος�κύκλος�είχαν�διεξαχθεί�με�μεγάλη�
επιτυχία,�το�2008�και�το�2013,�σε�24�και�38�χώρες�
αντίστοιχα.�

Η� Κύπρος� συμμετέχει� για� δεύτερη� φορά� στην�
έρευνα�(προηγούμενη�συμμετοχή,�TALIS�2013).

Πληθυσμός

Η� TALIS� απευθύνεται� σε� εκπαιδευτικούς� και�
διευθυντές�σχολείων.�

Για� κάθε� χώρα� που� λαμβάνει� μέρος� στην� έρευνα�
διενεργείται� στρωματοποιημένη� δειγματοληψία.�
Επιλέγονται� τυχαία� 200� σχολεία� και� 20�
εκπαιδευτικοί�από�κάθε�σχολείο.�Η�Κύπρος,�λόγω�
μεγέθους,� συμμετέχει� με� όλα� τα� σχολεία� του�
γυμνασιακού�κύκλου.��Σε�κάθε�σχολείο�επιλέγεται�
τυχαία�αριθμός�εκπαιδευτικών.
 
Οι�διευθυντές�και�οι� � εκπαιδευτικοί�καλούνται�να�
συμπληρώσουν� διαφορετικά� ερωτηματολόγια,�
που�έχουν�αναπτυχθεί�διεθνώς�με�τη�συνεργασία�
πολλών�οργανισμών�και�ομάδων.�

Η� συμπλήρωση� των� ερωτηματολογίων� γίνεται�
ηλεκτρονικά.� Για� τη� συμπλήρωση� κάθε�
ερωτηματολογίου�απαιτούνται�περίπου�45�λεπτά.��
 
Οι� απαντήσεις� στην� έρευνα� είναι� πλήρως�
εμπιστευτικές,� ενώ� παράλληλα� διασφαλίζεται�
η� προστασία� της� ανωνυμίας� όλων� των�
συμμετεχόντων.

Εστίαση

Η�έρευνα�εστιάζεται�στα�ακόλουθα�θέματα:

•������στην�αξιολόγηση�του�έργου�των�εκπαιδευτικών�
στα� σχολεία� και� στην� ανατροφοδότηση� που�
λαμβάνουν.

•������στην� έκταση� και� στο� είδος� των� διαθέσιμων�
δυνατοτήτων� επαγγελματικής� ανάπτυξης� για�
τους�εκπαιδευτικούς.

•������στον� βαθμό� στον� οποίο� οι� εκπαιδευτικές�
πολιτικές� και� πρακτικές� διαμορφώνουν� το�
μαθησιακό� περιβάλλον� του� σχολείου� και�
επιδρούν�στο�έργο�των�εκπαιδευτικών.

•������στη� δημιουργία� και� στην� υποστήριξη�
αποτελεσματικής�σχολικής�ηγεσίας.

•������στον�βαθμό�στον�οποίο�πρόσφατες�τάσεις�στη�
σχολική� ηγεσία� και� διοίκηση� επιδρούν� στους�
εκπαιδευτικούς.

•������στις�διδακτικές�πρακτικές,�στις�δραστηριότητες�
επαγγελματικής� ανάπτυξης,� στις� � ανάγκες,�
στις� στάσεις� και� στις� πεποιθήσεις� των�
εκπαιδευτικών�και�σε�διαφροποιήσεις�σε�σχέση�
με�το�υπόβαθρο�των�εκπαιδευτικών.�

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
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